
STYCZEŃ 2018

Mail „Życzenia Noworoczne i zaproszenie” 03.01.18 

Szczęść Boże,                                                                                                                               
wszystkim członkom Koła Różańcowego Dzieci oraz Waszym Bliskim  życzę błogosławionego 
Nowego Roku, stałej opieki Matki Bożej na każdy dzień,  zdrowia i samych radosnych chwil.

Zapraszam na styczniowe spotkanie połączone ze zmianą tajemnic różańcowych do kościoła św. 
Urbana I w dniu 7 stycznia br na godz. 12.30. W tym dniu obejrzymy najpierw Jasełka 
przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Spotkanie odbędzie się jak zawsze przy ołtarzu tuż po 
zakończonej Mszy św. i Jasełkach.

Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

JASEŁKA „POKŁON DZIECI ŚWIATA”
07.01.2018 r.

Niech wyciągnie się do dłoni dłoń,
Niechaj miłość z góry stopi serca chłód.

Niech Bożego Narodzenia w sercu Twym nastanie cud,
Jezus przyszedł, by szczęśliwy był Twój dom.

W niedzielę, 7 stycznia br w parafii św. Urbana I po Mszy św. o godz. 12.30 uczniowie PSP
nr 7 wraz  z  katechetami  wystawili  Jasełka  „Pokłon Dzieci  Świata”.  W przedstawieniu wzięło
udział 39 dzieci. Oprócz głównych bohaterów scenki betlejemskiej: Matki Bożej z Dzieciątkiem,
św. Józefa,  aniołów – konferansjerów oraz chórku aniołów, w Jasełkach wystąpiły także dzieci
reprezentujące różne kontynenty.

 I  tak,  dzieci  Afryki w  strojach  charakterystycznych  dla  swojego  kontynentu  (stroje
murzyńskie, arabskie, długie, luźne szaty, turbany) przyniosły Jezusowi w darze owoce, maskotki
zwierząt  afrykańskich,  bębenki,  turbany.  Dzieci  Azji w  kimonach  i  kapeluszach  chińskich
podarowały Nowonarodzonemu miseczki z ryżem, chińską herbatę i porcelanę, jedwabne apaszki.
Kowboje i Indianie z  Ameryki Północnej oddając Jezusowi pokłon złożyli w darze łuk, wyroby
ceramiczne,  skórki myśliwskie,  ozdoby indiańskie,  pióropusz. Natomiast reprezentanci  Ameryki
Południowej ofiarowali  kakao,  banany,  ananasy,  kawę  brazylijską.  Australijczycy w  strojach
farmerskich  podarowali  Dzieciątku  bumerang  i  maskotkę  kangura.  Natomiast  przedstawiciele
Europy złożyli  w darze  duży portret  Papieża,  św.  Jana Pawła  II,  książki  Jego autorstwa,  nuty
wielkich kompozytorów: Chopina, Moniuszki, Bacha, Vivaldiego.

Pokłonowi,  jaki  składały  Jezusowi  dzieci,  towarzyszyły  kolędy  zaśpiewane  solo  lub
zbiorowo  przez  aktorów  Jasełek.  Wszystkich  zachwyciła  swoim  profesjonalnym  wykonaniem



kolędy „Mizerna  cicha”  uczennica  kl.  5b,  Julia.  W odpowiedni  klimat  wprowadzała  specjalnie
przygotowana na tę  okazję  ścieżka dźwiękowa utworzona z  fragmentów charakterystycznej  dla
kultury danego kontynentu muzyki.  Np. drogę reprezentantów Europy do  betlejemskiej  szopki
ilustrował muzycznie fragment słynnego utworu Vivaldiego „Cztery pory roku”, a przedstawiciele
Ameryki Południowej podążali do żłóbka przy dźwiękach muzyki peruwiańskiej.

Całość ubogacił  dodatkowo występ trzech flecistek,  uczennic kl.  5c,  które zagrały kilka
kolęd, w tym  jedną na dwa głosy. Wystąpiła również skrzypaczka z kl. 4e i skrzypek z kl. 7a.

Tegoroczne Jasełka miały pokazać, że dzieci z całego świata, niezależnie od koloru skóry i
miejsca, w którym przyszło im żyć,  wyznają z całym bogactwem swojej kultury narodowej, że
Jezus jest Królem i Zbawicielem całego świata. 

Bardzo miłą  niespodzianką były upominki  i  słodki  poczęstunek dla  wszystkich  aktorów
Jasełek, który przygotował Ks. Proboszcz z Ks. Pawłem.        

                                                                                                            Małgorzata Wayda, katechetka
                                                                                                              współorganizatorka Jasełek

                                                                                              (artykuł napisany do gazetki URBANUS)

W Jasełkach wzięło udział wielu członków naszego Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci.

Skrzypek, flecistka, solistka, skrzypaczka – 



- wszyscy ochoczo grają i śpiewają małemu Jezusowi.

Mail „po spotkaniu” 07.01.18

Szczęść Boże,                                                                                                                              
dziękuję Wam za liczny udział w spotkaniu. Duża część z Was występowała w Jasełkach, dlatego 
przesyłam zdjęcie grupowe z Jasełek, oraz drugie z naszego krótkiego spotkania.                          
Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.                                                                                 
Z Panem Bogiem,                                                                                                                  
Małgorzata Wayda 

                                  

                                   Styczniowa zmiana tajemnic Różańca św.   07.01.18                              



                             Zdjęcie grupowe wszystkich aktorów Jasełek z katechetami.

LUTY 2018

Mail „Zaproszenie” 01.02.18

Szczęść Boże, 
serdecznie zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci w najbliższą niedzielę, 4
lutego do kościoła św. Urbana I na Mszę św. o godz. 12.30 i na kolejną zmianę tajemnic 
różańcowych. Pamiętajcie o zabraniu swojej tajemnicy różańcowej.                                   
Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.                                                                                 
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 

Mail „Po spotkaniu” 04.02.18

Szczęść Boże,                                                                                                                          
serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszym krótkim spotkaniu w kościele. Następna 
zmiana tajemnic różańcowych 4 marca. Ale najpierw przed nami długo wyczekiwane... FERIE!!! 
Życzę Wam już dziś dobrego wypoczynku, jaki zacznie się za tydzień i wielu zimowych zabaw i 



przygód.                                                                                                                                       
Pozdrawiam Was i Waszych Bliskich. Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

                          Lutowa zmiana tajemnic Różańca św., 04.02.18                                                     

MARZEC 2018

Mail „Zaproszenie” 27.02.18

Szczęść Boże, 
zapraszam dzieci należące do Podwórkowego Koła Różańcowego w niedzielę, 4 marca br do 
kościoła pw. św. Urbana I na Mszę św. o godz. 12.30, po której nastąpi krótkie spotkanie przy 
ołtarzu połączone ze zmianą tajemnic różańcowych. 
Kolejne nasze spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych 
Bliskich i życzę owocnego przeżywania okresu Wielkiego Postu.                                                        
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 

Mail „Po spotkaniu” 04.03.18

Szczęść Boże,                                                                                                                                
Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy udział w spotkaniu. Załączam pamiątkowe zdjęcia. 
Pozdrawiam Was i Waszych Bliskich.                                                                                                   
Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 



                                        Marcowa zmiana tajemnic Różańca św., 04.03.18

Mail „Życzenia Wielkanocne” 30.03.18

Wieść radosną niosą dzwony,

na wsze świata grają strony,
że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechmocny, Bóg kochany!

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
 wszystkim członkom Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci oraz Waszym Bliskim

życzy
Małgorzata  Wayda



KWIECIEŃ 2018

Mail „Zaproszenie” 05.04.18

Szczęść Boże,                                                                                                                           
serdecznie zapraszam członków Koła Różańcowego Dzieci na kolejne nasze spotkanie połączone ze 
zmianą tajemnic różańcowych w najbliższą niedzielę, 8 kwietnia do kościoła św. Urbana I na  godz.
12.15  (przed Mszą św.).                                                                                                              
Jednocześnie pragnę poinformować, że 16.06 br  w Częstochowie na Jasnej Górze odbędzie się 
Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci z PKRD, na którą serdecznie zapraszam. Wyjazd 15.06 br o 
godz. 15, powrót 16.06 ok. godz. 22. Koszt wyjazdu autokarowego z noclegiem wynosi 110 zł (bez 
wyżywienia). Jest to już nasz piąty wspólny wyjazd do Częstochowy. Szczegóły w najbliższym 
czasie. Z dzieckiem może jak najbardziej jechać ktoś z dorosłych (Rodzice lub Dziadkowie, koszt za 
dorosłego jest taki sam).

Do zobaczenia w niedzielę, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 



Mail „Po spotkaniu” 08.04.18

Szczęść Boże,
dziękuję Wam za przyjście na dzisiejsze spotkanie.
Załączam pamiątkowe zdjęcie oraz załącznik z informacją dla Waszych Rodziców o czerwcowej 
pielgrzymce autokarowej do Częstochowy. Życzę pięknych, wiosennych, kwietniowych dni Wam i 
Waszym Bliskim.                                                                                                                     
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda 

                                   Kwietniowa zmiana tajemnic Różańca św., 08.04.18 

 Mail do rozgłośni Radia Maryja w Toruniu „Ogłoszenie na antenę Radia Maryja” 16.04.18

Szczęść Boże,                                                                                                                                   
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Urbana I w Zielonej Górze organizuje pielgrzymkę 
dzieci na spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w Częstochowie 16.06 2018. Zapisy 
w kościele św. Urbana I codziennie po Mszach św. i w Biurze Radia Maryja przy konkatedrze św. 
Jadwigi od wtorku do piątku w godz. 10-12. Tel. 68 32 44 694.                                            
Serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem!                                                                              
opiekun PKRD w parafii św. Urbana I w Zielonej Górze, Małgorzata Wayda

oraz odpowiedzialna za Biuro Radia Maryja, Pani Janina Szymaniuk 



MAJ 2018 

Mail „Zaproszenie” 04.05.18

Szczęść Boże!

Zapraszam członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci na comiesięczną zmianę tajemnic 
różańcowych do kościoła św. Urbana I w najbliższą niedzielę, 6 maja na godz. 12.15.          
Przypominam i jednocześnie gorąco zachęcam do udziału w pielgrzymce autokarowej do 
Częstochowy w dniach 15-16.06 br. Informacje w załączniku.                                                  
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem,                                                                          
Małgorzata Wayda 

Mail „Po spotkaniu” 06.05.18

Szczęść Boże,                                                                                                                              
dziękuję Wam za obecność na naszej zmianie tajemnic różańcowych, pomimo długiego, majowego 
weekendu. Nie wszyscy jesteście na zdjęciu, ale wiem, że byliście na Mszy św. o godz. 12.30.        
Życzę Wam i Waszym Bliskim pięknego maja - miesiąca Matki Bożej.

Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem!
Małgorzata Wayda

                                       Majowa zmiana tajemnic Różańca św., 06.05.18 



CZERWIEC 2018

Mail „Ostatnie spotkanie przed wakacjami - zapraszam” 02.06.18

Szczęść Boże,                                                                                                                          
serdecznie zapraszam członków Koła Różańcowego Dzieci na krótkie spotkanie przed Mszą św. do 
kościoła św. Urbana I jutro, 3 czerwca br na godz. 12.15. Będzie to już ostatnia w tym roku 
szkolnym zmiana tajemnic różańcowych.                                                                                 
Pozdrawiam Was i Waszych Bliskich, z Panem Bogiem                                                            
Małgorzata Wayda, opiekun Koła

Mail „Po spotkaniu” 03.06.18

Szczęść Boże,                                                                                                                              
dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym spotkaniu członków Podwórkowego Koła Różańcowego 
Dzieci. Załączam pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Bliskich życząc 
pięknych, czerwcowych dni. Z Panem Bogiem,                                                                    
Małgorzata Wayda

                                     Czerwcowa zmiana tajemnic Różańca św., 03.06.18 


